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The supposltbn that the Ilfe o1 the sou1 goes after rhe death of the body gives d g l n to rnylhs
Wng to wtline the abode cd splrits. As ii occurs In all ~Mlizations.we aiao flnd the myth of hell among
the anclent Romana In spite of being an aiien myth ii was extenshrely ueed In lhe wrltlnge of Laih authors. We compare the chlef tex$ whlch presenithe myth of ?ll and vph-lze the w p - o n f ~ n !nd
the sixth book of the Aeneid. We auempt to d M orlglnallty of Vlrgll, maklng a mpatison between
lhe Klngdom of the dead In the Aeneld and Its maln source: the Hometic hell, found inthe elevep b00k
ol Ihe Odyseey. The exlstence of so many dlfferenideadpiiotloof hell In Laiin poetry makes us belleve
that Roman wrlters used wch a theme as a stylisuc elemeni rather than a b e rellglous belM

A inquietacSo com a sobrevivhcia da alma esteve de alguma forma presente em
todas as civilizacoes. A impressao de que a vida se preserva ap6s a morte fisica ntio
s6 deu origem aos mais variados cerimoniais em homenagem aos mortos, frequentes
em todas as culturas, mesmo nas acentuadamente primitivas1.como t a m b h alimentou
os mitos que procuram configurar o %cai" onde as almas se reunem. ap6s a morte do
corpo.
Entre as antigas civilizacoes historicas, a crenca na sobrevida foi constante.
DesnecessBrio seda falar, por exemplo, do papel que desempenhou, na cultura egfpcia,
a certeza da sobrevlv~nciado espffito. O embalsamamentoe a mumificacSo/docorpo.
o complicado ritual funebre, a exigbnch de um sem-numero de providbncias reladonadas com o funeral, a ediicacao de piramides. mastabas e Mpogeus, utilizados como
sepulcros, tudo Isso acrescido h existhcia do famoso Livro dos Mortos leva-nos ao
conhecimento do pensamento do Egito sobre a vida no alem. O cadaver devia ser tratado para que a alma do morto se apresentasse condignamente perante os deuses.
Admitia-se um julgamento final quando, ap6s ter confessado a vida que tivera, a alma
receberia o castigo ou o premio, passando a pertencer, neste Ultimo caso. ao mundo
dos bem-aventurado$.
Tambem entre os hebreus houve uma crenca arraigada, quanto & vida Mura. H4
muitas refer6ncias. no Antigo Testamento, ao enterramento de caddverec3 - e nesse
procedimento diferenciava-se o povo de Israel do primitivos habitantes de Canaa, que
praticavam a IncineracSo dos corpos
as homenagens feitas aos antepassados e a
castigos que puniriam os fmpios apos a morte. As palavras de Isafas deixam entrever
um aspecto dessa crenca: "Qual de v6s poderh habitar em um fogo devorador? Qual
de v6s poder8 habitar entre as chamas eternas?" (1s. XXXIII, 14).
Em Roma, salvo esporadicos casos excepcionais. a ideia de uma sobrevida foi
constante, estendendo-se dos prim6rdios da civilizacao A expansao do cristianismo e
sofrendo. a partir de tal momento, as adaptacoes necess6rias. O ritual funerario se
manteve, por s~culos.sem modificac6es substanciais e a pr6pria tradicao religiosa
mostra que a admissao da sobrevivencia da alma era comum a maioria do povo 4. As
cinzas dos mortos, enterradas inicialmente no pr6prio lar e, mais tarde. em locais apropriados, fora dos muros das cidades. eram cultuadas para que. conforme se acreditava, fosse garantido descanso eterno A alma libertada do env6lucro mortal. Os Manes ou espfritos dos mortos - eram reverenciados em todas as famflias como verdadelras
divindades e o culto a eles tributado figura entre as mais antigas formas de rituais religiosos Mlicos.
O mito do reino das sombras. entretanto, tal como o conhecemos atraves da literatura latina. 6 alienfgeno. Como quase todos os mitos que se divulgam em Roma e encontram express8o nas obras uter6rias. provem da Gr4cia e sofre, no processo assimilatorio, pequenas adaptacoes formais.
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- Cf. Goody. 1962 e Banton, 1966.

2 - Cf. Challaye. 1940. Cap. III.
3- Ver Gen 23.1; 25,% 35.29: 50.1 ss. e ouiros
4 - Cf. Bolssler, dd: vol I (Intr.).

Na GrAcia Antiga, as ideias sobre a pos-vida foram diversas e contradi14riis.
Apesar de o pensamento mais frequente parecer admitir a sobrevlv&ncla da alma debaixo da terra, num local especifico - o reino de Hades, descrito na Odissdia (XI) e na
Teogonia (7224319) muito cedo a invesUgac80 cientlca comeca a por duvidas a tal
crenca. Demacrito se refere as fantasias mlticas sobre a vida Mura5: Epicuro descrb
da imortalidade da alma6
O mito. contudo, tal como concebido otiginalmente. continua a fazer-se presente
nos textos Ikerarbs helenlcos e, ao florescer a literatura latina, inspirada na grega. faz
incursoes frequentes nas paginas dos escritores de Roma. O tratamento do mito.
porem, como tema poAtico de obras profundamente influenciadas pela poesia da Gr&
cia, e as interpretacoes bastante particulares que gerou levam-nos a considera-lomuito
mals como artificio ariistico do que como correspond&nciaa uma verdadeira crenca.
Sao nurnemsos os escritaes latinos que a d e se referem, oferqendenos "retratos" diversificados da lugubre mansa0 das aimas - do chamado Imperio de Plutb. que,
por localizar-se, conforme se admitia, nas profundezas da terra, fd tambem denomina& o mundo inferior, o Inferno.
-> Conquanto tivesse Lucr4cio. o poeta-filosofoda dpoca de Cfcero. considerado as
lendas infernais como criacbes humanas de teor aiegorico, procurando mostrar que
"tudo aquiio que se diz encontrar-se no profundo Aqueronte esta em nossas vidas" e
insinuando que as grandes figuras infernais sao apenas simbblicas e que 4 no mundo
terreno que 'a vida dos insensatos se transforma em inferno7. os escritores dos dias
de Augusto e do sAculo I d.C. fartaram-se de mencionar o reino dos moitos. descre
vendo-o. por vezes. em precisos pormenores.
VigRo A. sem duvida. quem nos oferece a descricao mals completa, consagrando todo o livro VI da Eneida h viagem de EnAlas aos domfnios de Plutao. A exemplo do
que fizera Homem na Odiss6ia, relatando a ida de Uiisses ao reino de Hades. o poeta
latino constroi uma narruva detalhada. abundante
pormenores curiosos e originais
que ora nos propoem indagacoes, levando-nos a pesquisas, ora fornecem infomacoes
esclarecedoras.
Muitos sao os criticos que consideram a Enelda como uma especie de decalque
dos poemas hornericos. Nada mais injusto. entretanto. do que tal postura diante da
eppeia de Virgitio. Baseande* nos textos gregos e utilizando-se de um roteiro semelhante ao neles empregado, o poeta latino soube, contudo, tratar os demais temas de
forma bastante pessoal. O confronto das duas 'viagens" ao mundo dos mortos - a de
Uiisses. na Odisseia, e a de Endias. na Eneida - da-nos uma prova daquilo que afirmamos.
A viagem de Uiisses A simples. Ap6s chegar ao local determinado por Circe. fa
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5 - Fragm. 297. em Dlels.
6 - Cf. Conche. i 9 7 7 59.
7 LUC.' R.N. lll. 978-979 e 1023.

zer libacoes rituais e pronunciar as oracoes de praxe. o ltaco ve as almas dos mortos
surgirem em bando. vindas do fundo do Erebo. As personagens mortas sao enumeradas por UGsses, funcionando, talvez. a enumeracao. como pretexto para o arrolamento
de velhas lendas.
A viagem de EnAias,-ao contrario, A bastante complexa, apresentando incidentes
que at4 hoje intrigam os estudiosos.
Abre-se o livro VI da fneida com a mencao da chegada da armada troiana & regiao de Cumas, na Itaiia (En VI, 1-2). e tal fato da ensejo & primeira indagacao: qual a
razao dessa escaia?
Sabe-se que Cumas, antiga colonia de Calcis, situava-se na extremidade norte
do atual Golfo de Gaeta; o terreno vulcanico da regiiio se abre numa infinidade de galerias, pocos, cavernas, cisternas, que excitam a irnaginaciio do homem, fazendo-o ver,
nesses acidentes naturais, posslveis meios de comunicaciio com as entranhas da terra. Embora a cidade tenha sido fundada em Apoca bastante posterior & da presumfvel
queda de Troia - e, por conseguinte, de uma hipotbtica chegada de troianos ao litoral
itblico Virgilio pratica uma slncrese temporal e justifica a parada de EnAias em Cumas: o chefe dardanico ali se detivera com a intencao definida de consultar a Sibila Deifobe que exercia sua atividades no local (7-41).
A figura da sacerdotisa A construfda pelo poeta de forma especial. Nao se trata de
uma vidente comum, capaz apenas de antever o futuro, interpretando as palavras de
Apolo. Alia-se a tal peculiaridade - comum as demais profetisas - o dom de abrir as
portas do inferno, permitindo o acesso & regiao dos mortos. Assim, ao lado de servir ao
deus, serve tambhm a HAcate, a tenebrosa deusa da feiticaria, e conhece sobejamente
a prbtica da magia e o trato com as ervas. Esse sincretismo de composicao talvez seja
a chave capaz de explicar alguns pontos do'liwro VI ate hoje considerados obscuros.
EnAias, segundo Virgilii, pretendia valer-se da dupla virtude da Sibila: gracas a
seus poderes conheceria o que estava por vir (42-101) e obteria autorizacao para penetrar na mansao das almas, onde poderia avistar-se com o velho pai (102-123).
O assentimento da Sibila, todavia, em relacao a esta uttima pretensao do troiano,
se vincula a duas exighchs: EnAias deveria colher um ramo de ouro, escondido num
bosque, para oferece-lo a Pros4rpina. esposa de Plutao, e teria de providenciar os funerais de um companheim morto, Miseno, cuja morte era desconhecida de todos. mas
cujo cadaver inseputto macuiava a armada, por configurar-se nessa omissao um ato
coletivo de impiedade (124-155).
A leitura da passagem coloca. de imediato. um problema diante do leitor qual a
relacao entre as duas exigbncias e a visita de um ser vivo ao reino das sombras?
Embora ate certo ponto discutiveis, os dois detalhes nos parecem igualmente importantes.
O sepuitamento prescrito pela Sibla talvez se revista de valor simb6lico. Segundo Plessis e Lejap, de acordo com a velha crenca italica, para que as portas do Inferno
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se abrissem a fim de que o morto pudesse penetrar no reino das sombras, a alma deveria ser satisfeita com uma oferenda de sangue humano. Jean Bayet9 ve na laceracao
que as mulheres praticavam no rosto e nos seios durante a cerim6nia funebre o vestigio de um rito arcaico que prescrevia o sacriflcio de um ser humano em homenagem ao
morto. A exigencia da Sibila, ao pedir o sepultamento de Miseno, seria, pois, nao ape
nas o cumprimento de uma pratica piedosa que purificaria a armada, mas a dissimulacao de tal sacrificio, repugnante, talvez, aos leitores da Eneida
Por outro lado, a lenda do ramo de ouro A muito antiga na Itaiia e se aproxima de
varias supersticbes da Europa central e ocidental, tendo alguma relacao com as lendas
que envolvem a colheita do visco selvagem, praticada por druidas nas florestas cAiticas. Sir George Frazer, em sua vasta obra The golden boughlO,procura interpreta-la,
estudando para tal fim praticas magicas de todas as apocas, e, mesmo nao tendo chegado a resuitados cabais, alguma coisa pode ser depreendida de sua pesquisa. Existia
em Nemi, como se sabe, um templo consagrado a Diana, no mesmo local onde, segundo a tradicao, Eneiis encontrara o ramo de ouro. ~ro~Arcio,
na elegia li, xxxii, oferecenos uma rapida descricao desse templo. Reaiizavamse ali, uma vez por ano, estranhas cerimdnias rituais, revesudas de mist6rio. E Prop4rcio ainda quem se refere a tais
cerim6nias que consistiam em prociss6es notumas de que pariicipavam pessoas que
dancavam, corriam e brandiam archotes acesos (semelhantes, provavelmente, a ramos de ouro, peb aspecto formal)l1. Durante essas procissoes- e aqui voltamos a valer-nos das informacoes fomecidas por Frazer12 - jovens de ambos os sexos entregavam-se a sarabandas fren6fcas. que culminavam nao raro num crime de sangue e num
ato coletivo de' prostituicao, durante o qual se invocava Diana ou Hecate, a divindade
vinculada ao mundo dos mortos, que presidia magia e ao encantamento.
O ramo de ouro, portanto, na narrativa de Virglo, poderia tamb4m - como ocorre
com o funeral de Miseno - ser um sfmbolo elegante para disfarcar as atividades orgiasticas - de que participavam apenas os iniciados - durante as quais a visao do sangue,
a aspiracao de ervas e resinas queimadas. os excessos sexuais, o crime, a intoxicacao, acabavam por propiciar terrlveis visoes. Expica-se, assim, a presenca do ramo
de ouro, que at4 hoje permaneceu como um dado obscuro na narrativa virgiliana13
O mosaico parece completar-se. A entrada no Inferno - ou seja, a comunicaca0
do vivo com o esplrito do morto, por meio de praticas mhgicas que provocam visbs exige, como se observa ainda hoje, em algumas cerimonias modernas, sangue e fogo;
sacriffcio cruento e combustao de elementos toxicos; o corpo de Miseno e o ramo de
ouro.
A viagem de Eneiis deixaria. pois, de ter caracteristicas de viagem real e passaria a ser vista de outro angulo: nao exatarnente como um sonho (emboraJacques Per9 Bayet 1976: 71.
1O - Frazer, 1933: 1-8 e 146-167.
11 - Prop. II. xxxiii, 8-1 1.
12 - Frazer. 1933: 1 -9.
13 - Virgile. dd: 504. n.6.

ret14 nao descarte essa hipotese), mas como uma especie de alucinac~o.O ramo de
ouro, Isto A, a combust€io de resinas especiais de um archote, produziria a intoxicacao.
Os fenois contidos nos elementos aromaticos e liberados pela queima provocariam as
visaes. Virgnio, como de resto o romano da Bpoca de Augusto, deveria ser bastante
famllarizado com gs propriedades aos aiucinogenos, manipulados por feiticeiras e assoclados de alguma forma ao culto de H4cate.
No decorrer da narrativa podemos observar que a viagem de EnAbs tem muitas
das caracterfsticas das 'viagens" mentais. assim denominadas no jargao dos toxic6
manos. Vlrgmo escolhe um cenario real, A fato, para nele instalar o chefe troiano, no inlc b de sua peregrinacAo. O lago Avemo, praximo ao qual se situava a caverna descfita.
existe, na verdade, tem origem vulcAnica e deve seu nome B forma grega Aomos (A&nos = sem aves). Assim se chamou porque. por suas Aguas exalarem um odor extremamente desagradavel em virtude dos compostos de enxofre em solucao, o lago
nao atraia qualquer especie de ave. A cavema. por sua vez, se situava num local chamado Dolfola. utilizado como campo de sepulturas, onde foram encontrados urnas e
jarrbes (doliola) destinados a encerrar restos mortais humanos. Para Plessis e Lejay15, a solucao de Viigllio, em bcafizar a porta do Inferno em lugar tao sinistro, A bastante conveniente.
A viagem propriamente dita se inicia por um ritual. En4ias oferece sacriffcios aos
deuses e a Sibila invoca Hecate. Mais uma vez observamos a presenca de "ingredientes" importantes: sangue de vftirnas. fogo, "magia". A terra estremece com violencia,
ouve-se um estrondo e abre-se uma brecha no solo. Os caes uivam e uma sombra
densa encobre o c6u (242-272). Embora possamos considerar tais dados como srmbob s que nos mostram que o processo alucinatario se iniciou, nao podemos deixar de
observar que Vlrgllio joga com id4ias usuais. Na poesia antiga, conquanto tivessem 18
alguns fii6sofos procurado expilcar o fenheno com alguma "cienfficidade". os abalos
sk;nmicos silo muitas vezes associados B abertura das portas do Inferno. Sbeca, por
exemplo, no primeiro episodio de As troianas, ao cobcar na boca do arauto as palavras com que se refere & aparicao de Aquiles, fB-b mencbnar as circunstancias que
precedem o fato: a terra rugiu com ruldo surdo e revolveu-se desde as profundezas; as
8rvores agitarem suas copas; os bosques troaram com imenso fragor e do cimo da
montanha despencaram rochedos despedacados. No praprio evangelho, curiosamente.
SAo Mateus utiliza palavras semelhantes para descrever os fendrnenos que sucederam
B morte de Jesus: "E eis que o v4u do tempb se rasgou em duas partes, de aito a baixo, e a terra tremeu, e partiramse as pedras, e abriram-se as sepulturas' (Mat. 27.50).
O interior do Inferno. descrito por Virgiuo, A bastante diferente do da fonte principal de que se valeu o poeta: o Uvro XI da Odisseia Na epopeia horn6rica. as almas
esta0 reunidas no trebo. Ali se encontram "jovens esposas. homens jovens. velhos
desgastados pela vida. virgens cujos coracoes ainda n%ohaviam conhecido o sofri14 - Vlrg Ue. 1978: 183.
15 - Vlrglle. s/d: 512. n. 2.

mento, guerreiros feridosn Nao ha separacao por categorias ou classes; a situacao de
todos se assemelha.
O Infemo virgiliano A dividido em setores tato que sempre intrigou os estudie
sos. Chega-se a ele ap6s ter-se atravessado a floresta escura, um astro e um "vestibulum" onde se encontram algumas "divindades'' Assim como Hesiodo, na Teogonia (64).colocara as Gracas e o Desejo A porta do Olimpo, Virgllio valendese de uma
criacao original, povoa o vestibulo do Infemo com numerosas personaciens. Ali estao a
Tristeza, o Desejo de Vinganca, as. Doencas, a Velhice, o Medo. a Fome, a Indigencia, a Morte, o Sofrimento, as Alegrias MAS, o Sono, a
a Noite, a Discordia As
personificacoes alegoricas sao representadas como sombras palidas que se esvaem.
No meio .do vestibulo, uma enorme arvore estende seus ramos: A a Arvore que abriga
os Sonhos Falsos. O leitor se interroga: que sao, afinal. os somnia uana a que se refere o poeta? Por que esta0 aii?
Interpreta-se, por vezes, a expressao "wnhos falsos" como "sonhos irrealizaveis ou nao realizados". Talvez pudAssemos propor outra forma de apreender o significado da expressao. E possivel que "os sonhos verdadeirosn, para Virgflio, sejam os
sonhos propriamente ditos, os que ocorrem 8 noite, durante o sono; "sonhos falsos" seriam. entao, os provocados por agentes exteriores: as vise)es e alucinacoes.
Estilo presentes ainda, no "vestibulum" virgiliano, as figuras hibridas e prodigiosas dos Centauros, Cilas, Gorgonas e Harpias e personagens n3o menos monstrue
sas tais como Briareu, a Hidra de Lerna. a Quimera e Geriao. Mais uma vez parece
confirmar-se nossa suposiciio. Se a viagem de EnAias A uma "viagem mental" produzida por elemento quimico. o "quadron esta perfeito. No inicio das alucina@es, as formas
se esfumam. se apagam 'quando sao provocadas. porem, por substancias como a
mescalina, a adrenalina, o Opio e congheres. produzem deformacoes visuais de carater nao raro monstruoso.
Entre o "vestibulum" e o Inferno propriamente dito, corre o Aqueronte de aguas
tenebrosas, o caudaloso rio das paragens sombrias.
Na Odisseia, quando, ao final do livro X, Circe aconselha Ulisses a visitar o reino dos mortos, a deusa lhe mostra a direcao a seguir. "Quando teu navio chegar 3 extremidade do Oceano, diz ela, 'encontraras uma praia e os bosques sagrados de
Persbfone". E continua: "Entra entao, na umida morada de Hades. E a regiao onde se
lancam no Aqueronte o Periflegetontee o Cocito. cujas Aguas vem do Estige".
No Inferno horn4rico. o Aqueronte se situa, pois. nos confins do Oceano; no virgiliano, na regitio subterranea de Cumas. Trata-se. entretanto. do mesmo rio encachoeirado de aguas barrentas e turvas. marcando a divisa do local reservado 8s sombras
dos mortos.
40 referir-se ao rio. dirgflio menciona a figura de Caronte. o barqueiro imundo que
transporta as almas (295 304). Na Odisseia n30 aparece tal personagem. embora a
lembre Eurfpides na tragbdia Alceste. Apos ter descrito Caronte, Virgflio retoma a Iradicao hodrika (OdXI, 72 ss.), segundo a qual os mortos sem sepultura nao tem direito ao descanso eterno, e fala da multidao de almas que deseja atravessar o rio e A pos-
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ta de lado pelo velho barqueiro, devendo aguardar cem anos para poder passar. Como
costuma proceder, Vlrgflio mescla duas tradicbes; aqui ele combina os dados extrafdos
da lenda 6pica com uma id61aemprestada, provavelmente, da filosofia pitag6rica.
Dois estratagemas usados por En6ias e pela Sibila chamam a atencao do leitor.
Para conseguir entrar no barco de Caronte. a feiticeira mostra-lhe o ramo de ouro e para tranquilizar Cbrbero, o guardiao do inferno, oferece-lhe um bolo soporifero, feito de
mel e de grilos (384-425).
Mais uma vez parece comprovar-se nossa suposicao. Exibir o ramo a Caronte
corresponde a submete-lo a um poder externo; o ramo nao 6 apenas uma especie de
passaporte, como o pretende Jacques Perret ' 6 . E um objeto que, como os toxicos, tem
o poder de mudar o comportamento das pessoas. Quanto ao bo6 oferecido a CArbero,
sua natureza A expilcita e atesta o conhecimento de Virgflio no que diz respeito a soniferos e entorpecentes: os graos com os quais fora preparado continham substancias
especiais, capazes de provocar um sono artificial.
Acompanhando-se, a seguir, a peregrinacao de Endias, pelo obscuro mundo das
trevas, percebe-se que o interior do Inferno virgiihno 6 bastante pecular, subdividindose em quatro diferentes regioes. A primeira 6 reservada aos que morreram antes que
se cumprisse seu destino: criancinhas que choramingam numa espbcie de limbo, suicidas, pessoas vitimadas pelo amor, soldados feridos mortalmente no calor das batalhas
(426-547). Todos v&em o tempo eterno arrastar-se e ningu6m se furta a um julgamento
preliminar. E aqui uma curiosidade: Virgflio transforma Minos numa esp6cie de 'quaesitof, tipicamente romano, auxiliado em suas funcoes legais por um corpo de jurados.
A segunda regiao 6 o TBrtaro, onde os criminosos imperdoBveis cumprem penalidades sem fim. A descrictio do lugar apresenta pontos comuns com a concepcao biblica do inferno, registrada nas p4ginas do Novo Testamento. En6ias a um lugar fortiiicado, cercado por um rio em chamas, fechado por uma porta indestrutlvel que deixa
ouvir, do interior, o nildo do choro, dos acoites, das correntes de ferro, arrastadas pelo
chao (548-627). As palavras do poeta equivalem Aquelas com que S%oMateus, citando
os dizeres de Jesus, refere-se ao inferno cristao: "Assim como A colhida a cizania, e
queimada no fogo, assim acontecer4 no fim dos ~ c u t o s .O filho do homem enviara
seus anjos, e tirarao do seu reino todos os esci%ndalose os que praticam iniquidade. E
lancd-10s-€i0 na fornalha de fogo. Ali haver8 choro e ranger de dentes" (Mat.13.40-42).
A propria guarditi do TBrtaro virgiiiano. a grande hidra de cinquenta bocas, 6 BmuIa, em seu aspecto horripilante, da besta cor de escariate, com sete cabecas e dez chifres, descrita por Silo Joao, nas pBginas enigmhticas do Apocalipse (Apoca1.17.3).
Ap6s a regi& dos supllcios. no meio do Inferno, encontra-se a morada de Plutso
e Prodrpina. En6ias. segundo Virgflio, det6mse ali por um momento, asperge seu corpo com Bgua fresca e coloca o ramo de ouro no portal da entrada. E o cllmax da "visao"
do principe troiano; inicia-se o decUnlo (628636)
Eneias j8 nao se submete mals ao sorul6gio do misterioso ramo e tem condic6es

de encontrar a paz almejada, a paz de que os Campos Ellsios, terceira regiao da casa
das almas, representam provavelmenteo sfmbolo.
A descricao virgiliana desse local tranquiio e ameno, destinado a receber os
bons, tem algum sabor pindarico, mas revela tambem influencia de Homero e H e s k
do " Estende-se, agora, diante de n6s, a palsagem contemplada pelo teucro: um vergel agradavel e fresco. repleto de arvores, povoados de jovens que dancam ou se
exercitam em lutas esportivas. Nesse "paraisomesta Orfeu, o citarista divino, bem como as almas dos antigos fundadores da raca troiana, os soldados que morreram pela
patria, os sacerdotes castos, os poetas, os Inventores, as pessoas que praticaram
boas acbes. E ali que pemanece Anquises. a razao aparente da viagem de Endias pelos domlnbs dos mortos (628-702).
Distanciada dos Campos Ellsios e deles separada pelo rio Letes, localiza-se a
quarta regiao do impdrio de Plutao: um bosque coberto de arvores frondosas, onde uma
imensa multidao de sombras se aproxima do rio. Para satisfazer curiosidade do filho,
Anquises fala do destino que aguarda tais seres: sao eles os esplritos dos mortos que
esperam o momento de cumprir nova sina, reencarnando-se em outros corpos e voltando a viver (713-885). A exposicao de Anquises, com a explicacao sobre a origem
das espdcies, a partir de uma energia lgnea, revela influbcia da filosofia estbica; as referdncias aos castigos sofridos pelas almas impuras. numa espdcie de purgatbrii. e as
alusoes h metempsicose mostram conhecimento da doutrina pitagbrica e oriica ou de
ideias ja exploradas por Phdaro e P l a t g i ~ ~ ~ .
Nao temos elementos para saber se Virgllio partilhava de alguma dessas crencas. Talvez em seu procedimento se possa ver uma tendhcia alexandrina de demostracao de erudicao ou mesmo um artiflcio para que Anquises pudesse apresentar a
Endias, numa fusao atemporal de passado. presente e futuro, as almas que se incofporariam em ilustres personagens da histbria romana.
Depois de antever o porvir da cidade e conhecer os herois que ainda estavam
por nascer, Endias ouve os lilumos conselhos do pai e prepara-se para regressar B vida (752-892). J4 quase no final do livro h4 uma referhncla As duas portas do Sonho, por
uma das quak o trolano dever4 sair (893-898). Por que ter-se-ia referido o poeta a portas do Sonho, pelas quais se sal do Inferno? Por que distinguir a porta dos Sonhos Falsos da dos Sonhos Verdadeiros? Por que fazer o heroi sair pela porta dos ~onhosFalsos? E verdade que Virgflio, ao faiar das portas, retoma uma tradicao homerica. Penelope, porem, quando, na Odisseia (XIX, 560 ss.), se refere hs portas do sonho, esta
realmente falando de sonhos. Aqui, as portas do Sonho sao mebs para que se saia do
Inferno. Endhs sonhara. portanto. safra de um sonho falso - diferente dos que ocorrem
a noite. durante o sono - para retomar B vida, dirigir-se aos navios e rever os companheiros.
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Permitindo tantas leituras e construfdo com tao grande numero de pormenores
talvez at4 mesmo por essa razao
o texto de Virgiiio da nltida impressso de pura
composica est4tica. talvez com algum valor metaforico-alegorico. Dificilmente poderiamos dizer que nele hd indlcios de correspondi3ncia a uma crenca reiigi0sa.E um trabalho artistico, sem duvida, mas de caracterfsticas que nos parecem acentuadamente
aruficiais. Virgflio se valeu da viagem de En4ias aos domfnios de Plutao para dizer muita
coisa, inclusive para redirnencionar a figura do chefe troiano (joguete dos deuses at4
entao e her6i agente apos o retorno das sombras) e fazer uma das mais belas exaltacoes a Roma, esbocando, pela antevisao do futuro da urbs, a historia de seus feitos
grandiosos.
A leitura de textos dos demais poetas da Apoca de Augusto parece confirmar a
ld4ii de que o mito do Inferno tinha, sobretudo, nas obras literarias, uma funcao omamental. Cada poeta o interpretou 8 sua maneira, dando nao raro um cunho bastante
pessoal 8 interpretacao. Horacio, provavelmente mais interessado em documentar fatos do-dia-dia, exaltando os prazeres da vida, menciona rapidamente o reino dos mortos, na Ode 11.13. O ton com que se refere ao Inferno, porbm, guarda a mesma irreverbncia, ironica e jocosa, que marcou grande parte de suas obras. Fala ele, inicialmente, do fato de quase ter sido atingido por uma arvore que cafra e de, por pouco, nao ter
ido fazer companhia a Alceu e Safo, na morada infernal. Se tivesse rnomdo, entretanto.
poderia verificar que as cancoes de tao importante pleiade de Ilricos distrairiam CArberol acalmariam as Furias e permitiriam aos condenados que se esquecessem. por m e
rnentos, dos terriveis sofrimentos que sao obrigados a suportar.
Tibub, o doce poeta das elegias amorosas, tambbm apresenta em um de seus
poemas uma pequena descricao do mundo das sombras (Tib. 1,Ui). Projetando-se na fii
gura do eu-nanador, o poeta lamenta sua triste sina: afastara-se da pattia, adoecera,
sentia-se morrer. Consola-se. porem na esperanca de que ser3 destinado aos Campos
EIlsios, pois que fora sempre docil ao amor. Vi3nus certamente lhe servira de guia, conduzindo-o 8 regiao de gozos e prazeres. Como o "paralso" de Virgllio, tamb4m o de Tibulo revela influencia de Plndaro, nos elementos que ostenta: floresce em rocas e se
perfuma com o olor dos cinamornos; oa passaros cantam, fazendo coro &
cancbes
i
dos jovens que dancam ou se entregam a jogos amorosos. "Ali se encontram", diz Tibulo. "todos aqueles de quem a morte se aproximou quando estavam amando e eles
trazem coroas de murta em suas beias cabeleiras". Opoe-se ao pacilico local, cheio de
docura e encanto, a mando maldita dos criminosos, escura e sombria, cercada de rios
caudabsos. que fervem e rugem. Ali esta0 Tisbne e CAbero e as almas que sofrem
merecidas penas: Ixiao 4 desconjuntado na roda de tortura. TRio oferece as vlceras 8s
aves de rapina. TBntab se aproxima sedento das hguas que se afastam as Danaides
enchem, continuamente. o tonel sem fundo. Numa imprecacao que revela desejo de
paz, Tibulo almeja que para I6 sejam conduzidos os que lhe auguraram honras miltares, violentando seu amor.
Contemporaneo de Tibulo, empregando frequentemente o tema da morte em suas
elegias. valendo-se com insistencia de alusoes mitol6gicas, Propercio se refere, muitas
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vezes, no correr dos poemas, ao tenebroso mundo das sombras. Nao chega, entretando, a compor uma descricao do Inferno. Vale-se dos elementos do mito para ilustrar
ideias e delinear uma posicao. Na elegia 111. V por exemplo. numa atitude muito sua.
procura mostrar a muca importancia das oonras e riquezas e fala da igualdade de todos. apos a morte. 'C vencedor se mistura as sombras do vencidos". diz ele. "Tu, Jugurta. que toste apnsionado, sentas-te ao lado de Mario. o c8nsul. Creso da Lldia - o ricaco famoso - fica perto de Iro. o mendigo de Duliquiao." E noutro passo um pouco depois, ao referir-se & morte de Marcelo. sobrinho e genro de Augusto, confirma a mesma
ideia que antes expressara: 'O caminho A ruim, mas deve ser percorrido por todos; por
todos tem de ser aplacadas as bocas ladrantes do c8o; a barca do velho sinistro tem
de ser escalada por todos" (111. xviiij.
Embora nas elegias IV, v6 e IV, xi o poeta ceda a palavra a mulheres j6 mortas,
pondelhes na boca alusoes ao Inferno, nao A sempre que temos a impressao de que
ele admitia como real a existbncia de um lugar reservado a abrigar as almas. Na elegia
1ll.v
Propercio se questiona sobre a veracidade do mito. Existem,, realmente. deuses
debaixo da terra? Vive ali Tisifone enfurecida, com sua cabeleira de serpentes? Punem-se os criminosos? CArbero se posta h entrada, como um guarda ameacador? Ou
tudo isso nao passa de uma fabub inventada para amedrontar as pessoas infelizes.
nenhum temor podendo existir apos a morte?
Como seus antecessores, Ovldii tambem se refere ao Inferno em sua poesia. Ao
descrevf340. entretanto. imprime-lhe caracteristicas bastante pessoais.
O gosto alexandrino pelo requinte da forma fa-lo pintar. num passo das Metamorfoses (Met. IV, 432463),um retrato elaborado dos domlnios de Plutao. A preocupacao com a vida citadina. que lhe conferiu foros de poeta urbano. impele-o a conceber
o reino dos mortos como uma grande cidade B qual se chega por um caminho em declive, ensombrado de teixos. enevoado. silencioso e frio. A 'cidade" infernal A replica das
cidades reais. Embora exangues,
corpo e sem ossos. as almas dos mortos se entregam a afazeres que refletem os da vida: frequentam o foro e o palacio do soberano.
praticam oflcios, recebem castigos. As prbprias divindades que ali estao t6m muito de
humano. Juno. chegando em visita B mansa0 dos mortos. A o prototipo da mulher impulsiva e temperamental. que semeia desordem por onde passa; as Furias. & maneira.
talvez. das damas de Roma. penteiam valdosamente. & porta do c6rcere etefno, as
serpentes negras que Ihes compoem as cabeleiras. E sem duvida. um texto bem pr6prio da lavra de um poeta que. nao satisfeito em compor uma Arte de Amar, onde se
detivera nas sutilezas empregadas nas conquistas amorosas. escrevera ainda, para
uma sociedade mundana. elegante e futil. um pequeno tratado. condensando "recettas"
de beleza'"
No seculo i de nossa era. os poetas continuam a Inslstir no uso do tema do Inferno. SAneca, por varias vezes. retoma o velho mito, nas tragedias. Em Fedra, mostranos Teseu recAm-chegado da regi80 dos mortos: no pr6logo de A loucura de Hbrcu-
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les, apresenta-nos uma Juno cheia de 6di0, relembrando as peripAcias do her6i e enfatizando a viagem por ele feita ao reino de Plutao; no segundo episodio de Edipo, coloca
nas palavras de Creonte a descricao do aparecimento do espectro ensanguentado de
Laio, saldo diretamente das profundezas do Erebo; no pr6logo de Tiestes, faz a sombra
de Tanta10 referir-se aos horrores do Tartaro. Em As Troianaq porem, apesar de, no
primeiro episbdio, constniir a figura de um arauto que descreve a aparicao de um fantasma, no segundo cantico coral adota um procedimento singular - o coro das mulheres de Tr6ia poe em duvida a sobrevida e chega a uma conclusao de nitido sabor epicurista: "O TAnaro, reino submetido a um senhor cruel. e CArbero; o guartiiao obediente
a um dono inflexlvel, silo palavras inofensivas, de som vazb, sao fhbulas semelhantes
aos pesadebs. Perguntas: em que lugar permaneceras depois da morte? No mesmo
em que permanecem aqueles que nao nasceram".
Juvenal, por seu tumo. escrevendo uma de suas shtiras ja ao final do sAculo, r e
fere-se descrenca dos romanos no que diz respeito ao.rnito em quesiao: "Nem os rapazinhos, a nao ser aqueles que ainda nao frequentam as termas, acreditam que existem Manes, ou reinos subterraneos, ou negras ras na garganta do Estige e um barquinho que transporta tantos milhares de almas" (Sat 11; 149-152).
Sheca e Juvenal vivem no momento em que o cristianismo se dissemina em
Roma, trazendo respostas a problemas existenciais e propondo a Vida Eterna como
razao da vMa terrena. A aceitacao das novas ideias, por um numero cada vez maior de
romanos, A prova do enfraquecimento dos velhos mitos. como crencas. A ficcao de tal
maneira os deformara, dando-lhes contornos diferentes a cada mencao, e as antigas
religioes se haviam tomado a tal ponto insatisfatbriasque a nova doutrina se implantou,
correspondendo aos ansebs de parte significativa do povo. Mais uma vez a mansa0
das almas val ser posta em destaque, representando o coroamento da vida. Mais uma
vez os escritores vao fornecer-nos Imagens ficticias desse novo mundo, ora povoado
de anjos e santos, entregues As alegrias da contemplacao divina, ora regurgitando de
demdnios e condenados a queimar pelos seculos afora a culpa de seus pecados.
Detemenos, entao, diante de tudo isso, e propomo-nos aquelas questoes que inquietaram, no passado. tantos filospfos e tantos poetas: exlsurd algum tipo de vida ap6s
a morte do corpo? Ou tudo aquilo que se diz do alem nao passa de palavras inventadas, com obscuras intencoes?
As respostas serao fatalmente divergentes. Mas os textos antigos a[ estao, com
sua beleza e sua poesia, permibindo infmitas leituras e oferecendo pretextos para as
mais diversas espAcies de investigacao.
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